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1. Identificación da programación  

 

Centro educativo 
Código Centro Concello Ano académico 

36019232 I.E.S. Monte da Vila O Grove 2011-2012 
 
 

Ciclo formativo 
Código da 

familia 
profesional 

Familia profesional 
Código do 

ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

 Electricidade e 
electrónica. CMELE02 Técnico en instalacións de 

telecomunicacións 
Grao 

medio. Ordinario 

 
 

Profesorado responsable 
Elaboración Jorge Luis Sáez López 
Impartición Jorge Luis Sáez López 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás 

características do ámbito produtivo 
 

Entorno xeográfico, emprazamento do centro 
 

O GROVE. Municipio da provincia de Pontevedra e bisbarra do Salnés. Situado na beira sur da ría de Arousa, forma límite 
entre esta e a ría de Pontevedra. Limita por todas partes co mar, excepto ao sur que o fai co municipio de Sanxenxo, por un 
tómbolo areoso que o une ao continente. Ten unha extensión de 21,22 km² e unha poboación de 10.739 habitantes en 1991, que 
se distribúen en diversos núcleos agrupados nas parroquias de San Vicente e San Martiño, incluíndose nesta última a illa de 
A Toxa (1,5 Km²), famosa polas súas augas termais de propiedades curativas e importante centro turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I.E.S. Monte da Vila 



7 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Instalacións de Megafonía e Sonorización 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situación socioeconómica e cultural 
 

A pirámide de poboación do Grove mostra unha estructura demográfica madura como consecuencia dunha evolución 
demográfica caracterizada por unha intensa caída da natalidade e un progresivo envellecemento, causado por un aumento da 
calidade e esperanza de vida, en gran medida polo desenvolvemento de prestacións socioeconómicas dende as Administracións 
públicas e dos avances médico-científicos nas derradeiras décadas. 

Apreciase que a densidade por habitantes da comarca é moi elevado para Galicia, sendo o Salnés unha das comarcas máis 
densamente poboadas (390,8 hab./km² na comarca e 93,4 hab./km²), pero tamén é destacable que se trata dunha comarca de 
tamaño pequeno (275,2 km²). O Grove abarca unha superficie 21,9 km². 

No referente á concentración da poboación, no concello do Grove no ano 2005, atopamos unha poboación altamente 
concentrada, xa que o 91,66% dos seus habitantes residen en 22 núcleos de poboación (definidos polo INE como núcleos de 
polo menos 10 edificacións que se encontran formando rúas, prazas ou outras vías urbanas), fronte a un escaso 8,33% do total 
que habita en 10 espazos diseminados de vivendas. 
 
 

 
 

I.E.S. Monte da Vila 
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo 

profesional, xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha 
 

Resultados de aprendizaxe 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

UD Título Descrición Duración 
(sesións) 

       01 Presentación e análise do módulo. 

Está unidade introduce o alumnado o sistema actual da formación 
profesional e realiza unha análise da programación, criterios de avaliación e 
o proceso de ensino do módulo e trata de xustificar o porque deste módulo 
como parte do currículo di ciclo. 

02 

X       02 Identificación dos elementos de megafonía e sonorización Esta unidade estudia as características básicas dos equipos que interveñen 
nas sonorizacións 37 

 X      03 Configuración de pequenas instalación de megafonía e 
sonorización A unidade trata das instalación tipo en locais comerciais, oficinas... 35 

  X     04 Traza de instalación de megafonía e sonorización A unidade introduce o alumnado as técnicas empregadas para configurar os  18 

   X    05 Montaxe de instalación de megafonía e sonorización. 
Esta unidade pretende que o alumnado adquira destrezas para interpretar e 
executar plans de proba para a posta en servizo de equipamentos de 
radiocomunicacións. 

48 

    X   06 Verificación, axuste e medida dos elementos e dos 
parámetros nas instalación de megafonía e sonorización 

A unidade trata a través dun enfoque practico as técnicas para os distintos 
tipos de mantemento e a execución de plans de actualización. 18 

     X  07 
Reparación de avarías e disfunción en equipamentos e 
instalacións de megafonía e sonorización 

 

Trata con un enfoque practico as técnicas para a diagnoses, localización e 
corrección de disfuncións e avarías nas instalacións de radiocomunicacións. 22 

      X 08  Seguridade, prevención de riscos laborais. 
A unidade da una visión o alumnado sobre a normativa de prevención de 
riscos laborais, identificación de riscos e as mediadas e equipamentos para 
prevelos, sempre no ámbito das instalacións de megafonia. 

12 

TOTAL 192 
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4. Unidades didácticas 

 

4.1. Unidade didáctica 1. Presentación e análise do módulo 
4.1.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
1 Presentación e análise do módulo. 2 

 

4.1.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

   
 

4.1.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

  1  2 
 

4.1.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos 
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

      
 

4.1.e. Contidos 
Contidos 

 Introdución o sistema de Formación Profesional. 
 O módulo de Instalacións de Megafonía e Sonorización no currículo do ciclo. 
 Análise da programación do módulo. 
 Criterios de avaliación do módulo. 
 Proceso de ensinanza - aprendizaxe proposto. 
 Proceso de avaliación proposto: conceptos avaliables, métodos e formas de avaliación. 

 

4.1.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade Observacións 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 

 X 
 X 
 X 
 X 
 x 

 x 
 x 
 x 
 x 
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Metodoloxía 

 X 
 X 
 X 
 X 
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4.2. Unidade didáctica 2. Identificación dos elementos de megafonia e 
sonorización. 
4.2.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
2 Identificación dos elementos de megafonía e sonorización 37 

 

4.2.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA1. Recoñece  elementos  e  equipamentos das  instalacións de megafonía  e  sonorización en locais, 
recintos abertos e vehículos, e identifica as súas partes e as súas características máis salientables. S 

 

4.2.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar a simboloxía normalizada en 
os esquemas das instalacións de 
megafonia. 

 Recoñecer os elementos que constitúen 
unha inatalación de megafonía. 

 Distinguir as principais magnitudes 
empregadas en sistemas de  megafonia 
e as súas unidades. 

 Realizar cálculos das magnitudes de 
sistemas de megafonia. 

1 
Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os 
coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

10 

 Identificar a simboloxía normalizada en 
os esquemas dos sistemas de 
megafonía. 

 Recoñecer os elementos que constitúen 
un sistema de megafonia. 

 Distinguir as principais magnitudes 
empregadas en sistemas de megafonia e 
as súas unidades. 

 Realizar cálculos das magnitudes de 
sistemas de megafonia. 

2 
Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o 
alumnado traballar os contidos a medida que se van explicando, e 
asegurar un aprendizaxe progresivo. 

12 

 Identificar a simboloxía normalizada en 
os esquemas dos sistemas de 
megafonia. 

 Recoñecer os elementos que constitúen 
un sistema de megafonia. 

 Distinguir as principais magnitudes 
empregadas en sistemas de megafonia e 
as súas unidades. 

 Realizar cálculos das magnitudes de 
sistemas de megafonia. 

3 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as 
competencias profesionais adquiridas. 15 
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4.2.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

  CA1.1. Analizouse a normativa sobre instalacións de 
megafonía e sonorización.  

 CA1.2. Describíronse  os  tipos  de  instalacións  segundo  a  
tecnoloxía  utilizada (con cables,  VoIP  ou  sen  
fíos),  a  tipoloxía  (distribución,  ambientación,  
seguridade  e emerxencia, etc.) e o lugar de 
localización (exterior, interior e nun vehículo).  

 CA1.3.  Identificáronse os elementos da  instalación  
(sistemas de previo, procesadores de sinal, mandos, 
micrófonos, difusores electroacústicos, etc.).  

 CA1.4.  Identificáronse os  tipos de canalizacións en  
función dos espazos polos que discorra a instalación. 

 CA1.5. Relacionáronse os elementos da  instalación cos 
símbolos que aparecen nos esquemas, e utilizáronse 
catálogos comerciais.  

 CA1.6. Describíronse  a  función  e  as  características máis  
salientables  dos  equipamentos e dos elementos de 
conexión.  

 CA1.7. Describiuse  a  función específica de  cada bloque  
funcional no conxunto da instalación. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

S  

 

4.2.e. Contidos 
Contidos 

   Son: conceptos teóricos e unidades de medida.  
   Sistemas de reforzo sonoro e megafonía.  
   Sistemas de potencia. Amplificadores. Procesadores de sinal  
   Sistemas de previo.  
   Microfonía e pantallas acústicas.  
   Acústica de recintos interiores.   
   Métodos de predición e cálculo do comportamento acústico dunha sala.  
   Acústica en exteriores  
   Megafonía industrial.  
   Son en espectáculos.  
   Instalacións de son en vehículos.  
   Programas de edición e tratamento de sinal. 

 

4.1.f. Recursos didácticos e método 
Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Pantalla de proxección  S  S   
 Canon de vídeo  S  S   

 Ordenadores  S  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 
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Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Impresora láser con conexión á rede  S  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla 
de calculo, edición de esquemas) 

 S  S   

 Software para captura de esquemas e 
simulación de circuítos electrónicos 

 N  S   

 Software de visualización e analise de sinal  N  S   
 Polímetros dixitais  N  S   
 Osciloscopios analóxicos  N  S   

 Osciloscopios dixitais  N  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de BF  S  S   

 Fontes de alimentación  S  S  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación.. 

 Compoñentes e consumibles informáticos  N  S   
 Consumibles de limpeza  N  S   
 Equipamentos de almacenamento dixital e de 
reprodución de audio.  

 S  S   

 Amplificadores de baixa impedancia.   N  S   
 Etapas de potencia.  N  S   
 Caixas acústicas.   S  S   
 Estacións de mesturas.  S  N   
 Software de control e mesturas.  N  S   
 Software de edición e tratamento de sinal.   N  S   
 Equipamentos de son, amplificación e 
multimedia  para vehículos 

 N  S   

 Equipamentos para sonorización centralizada e 
distribuída.  

 N  N   

 Equipamentos de intercomunicación por BUS 
de dispersión. 

 N  S   

 Ecualizadores gráficos e paramétricos  N  S   
 Software de análise e procesamento do son.   N  S   
  Módulos de micrófonos sen fíos  N     
 Equipamentos de megafonía de seguridade e 
emerxencia. 

 N  N   

 Amplificadores de liña de 100 V.   S  S   
   Proxectores e bucinas exponenciais.  S  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, 
manuais, etc). 

 S  S   

 
Método  

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 
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Método  
 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
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4.3. Unidade didáctica 3. Configuración de pequenas instalacións de 
megafonia e sonorización. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
3 Configuración de pequenas instalacións de megafonía e sonorización. 35 

 

4.3.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA2 Configura pequenas  instalacións de megafonía e sonorización,  logo de seleccionar os equipamentos 
e os elementos, en relación co tipo de instalación. S 

 

4.3.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Interpretar a documentación técnica. 
 Seleccionar os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o 
instrumental de medida. 

 Montaxe dos distintos elementos dun sistema de 
radiocomunicacións. 

 Realizar a documentación necesaria para unha instalación de 
megafonia. 

 Coñecer  a normativa que devén cumprir as instalacións de 
megafonia. 

1 Casos prácticos. 10 

 Interpretar a documentación técnica. 
 Realizar a documentación necesaria para unha instalación de 
megafonia. 

 Coñecer  a normativa que devén cumprir as instalacións de 
megafonia. 

2 Actividades de e investigación e resolución 
de problemas. 5 

 Interpretar a documentación técnica. 
 Seleccionar os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o 
instrumental de medida. 

 Montaxe dos distintos elementos dun sistema de megafonia. 
 Realizar a documentación necesaria para unha instalación de 
megafonia. 

 Coñecer  a normativa que devén cumprir as instalacións de 
megafonia. 

3 Práctica. 15 

 Interpretar a documentación técnica. 
 Seleccionar os equipamentos, os materiais, as ferramentas e o 
instrumental de medida. 

 Montaxe dos distintos elementos dun sistema de megafonia. 
 Coñecer  a normativa que devén cumprir as instalacións de 
megafonia. 

4 Actividade de autoavaliación. 5 

 

4.3.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA2.1. Analizáronse as especificacións funcionais,  técnicas 
e económicas da  instalación en función da súa 
utilización.  

 CA2.2.  Realizouse  o  esquema  normalizado  da  
instalación  a  partir  das  especificacións dadas, 
tendo en conta os criterios básicos e o óptimo 
aproveitamento dos materiais empregados.  

 CA2.3. Utilizáronse os parámetros dos elementos e dos 
equipamentos da instalación para  o  cálculo  
(potencia,  impedancia,  relación  sinal/ruído,  
distorsión  harmónica, etc.).  

 CA2.4. Calculáronse e analizáronse as variables e as 
características acústicas do local, do recinto ou do 
vehículo (coeficiente de absorción, tempo de 
reverberación, resonancia, etc.).  

 CA2.5. Utilizáronse ferramentas informáticas de aplicación 
e aparellos de medida.  

 CA2.6. Seleccionáronse os equipamentos e os materiais que 
cumpran as especificacións funcionais, técnicas e 
normativas.  

 CA2.7. Aplicouse a normativa na configuración da 
instalación.  

 CA2.8. Elaborouse o orzamento correspondente á solución 
adoptada.  

 CA2.9. Elaborouse o manual de utilización. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

S  

 

4.3.e. Contidos 
Contidos 

 Simboloxía utilizada nas instalacións.  
 Planificación de pequenas instalacións de megafonía e sonorización.  
 Cálculos das variables acústicas básicas dos recintos que se vaian sonorizar (coeficiente de absorción, SPL, etc.).   
 Normativa e regulamentación.  
 Aparellos de medida e ferramentas informáticas.  
 Confección de orzamentos e manuais de funcionamento.. 

 

4.3.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Pantalla de proxección  S  S   
 Canon de vídeo  S  S   

 Ordenadores  S  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla  S  S   
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Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

de calculo, edición de esquemas) 
 Software para captura de esquemas e 
simulación de circuítos electrónicos 

 N  S   

 Software de visualización e analise de sinal  N  S   
 Polímetros dixitais  N  S   
 Osciloscopios analóxicos  N  S   

 Osciloscopios dixitais  N  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de BF  S  S   

 Fontes de alimentación  S  S  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación.. 

 Compoñentes e consumibles informáticos  N  S   
 Consumibles de limpeza  N  S   
 Equipamentos de almacenamento dixital e de 
reprodución de audio.  

 S  S   

 Amplificadores de baixa impedancia.   N  S   
 Etapas de potencia.  N  S   
 Caixas acústicas.   S  S   
 Estacións de mesturas.  S  N   
 Software de control e mesturas.  N  S   
 Software de edición e tratamento de sinal.   N  S   
 Equipamentos de son, amplificación e 
multimedia  para vehículos 

 N  N   

 Equipamentos para sonorización centralizada e 
distribuída.  

 N  N   

 Equipamentos de intercomunicación por BUS 
de dispersión. 

 N  N   

 Ecualizadores gráficos e paramétricos  N  N   
 Software de análise e procesamento do son.   N  N   
  Módulos de micrófonos sen fíos  N  S   
 Equipamentos de megafonía de seguridade e 
emerxencia. 

 N  N   

 Amplificadores de liña de 100 V.   S  S   
   Proxectores e bucinas exponenciais.  S  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, 
manuais, etc). 

 S  S   

 
Método 

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.4. Unidade didáctica 4. Traza de instalación e megafonia e 
sonorización. 
4.4.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
4 Traza de instalacións de megafonía e sonorización 18 

 

4.4.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA3 Monta pequenas  instalacións de megafonía e sonorización, para o que  interpreta as especificacións 
e elabora esquemas. S 

 

4.4.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Manexar o software de control empregado nos sistemas de 
megafonia 

 Configurar instalacións de  meagafonia de baixa complexidade. 
 Coñecer a regulamentación e estándares e o. Cadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias. 

1 Casos prácticos. 4 

 Manexar o software de control empregado nos sistemas de 
megafonia. 

 Configurar instalacións de megafonia baixa complexidade. 
 

2 Actividades de e investigación e resolución 
de problemas. 5 

 Manexar o software de control empregado nos sistemas de 
megafonia. 

 Configurar instalacións de megafonia de baixa complexidade. 
 

3 Práctica. 7 

 Manexar o software de control empregado nos sistemas de 
megafonia. 

 
4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.4.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA3.1. Identificouse o software segundo o tipo e as 
características do equipamento. 

 CA3.1. Interpretáronse esquemas da  instalación e 
comprobáronse as dificultades de montaxe para 
canalizacións e equipamentos.  

 CA3.2. Comprobouse e analizouse a acústica do recinto.  
 CA3.3. Propuxéronse distintas solucións para resolver 

posibles dificultades acústicas e de montaxe.  
 CA3.4. Comprobouse que a potencia de  saída dos 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 

S  
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

amplificadores  sexa a adecuada para proporcionar o 
nivel de presión sonora (SPL) óptimo cos difusores 
acústicos.  

 CA3.5.  Identificáronse os elementos difusores de  sinal e 
comprobouse que as  súas características sexan as 
axeitadas para o recinto da instalación.  

 CA3.6. Realizouse a instalación, tendo en conta os criterios 
básicos e o óptimo aproveitamento dos materiais 
empregados. 

Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

 

4.4.e. Contidos 
Contidos 

 Son: conceptos teóricos e unidades de medida.  
 Sistemas de reforzo sonoro e megafonía.  
 Sistemas de potencia. Amplificadores. Procesadores de sinal  
 Sistemas de previo.  
 Microfonía e pantallas acústicas.  
 Acústica de recintos interiores.   
 Métodos de predición e cálculo do comportamento acústico dunha sala.  
 Acústica en exteriores  
 Megafonía industrial.  
 Son en espectáculos.  
 Instalacións de son en vehículos.  
 Programas de edición e tratamento de sinal 

 

4.4.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Pantalla de proxección  S  S   
 Canon de vídeo  S  S   

 Ordenadores  S  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla 
de calculo, edición de esquemas) 

 S  S   

 Software para captura de esquemas e 
simulación de circuítos electrónicos 

 N  S   

 Software de visualización e analise de sinal  N  S   
 Polímetros dixitais  N  S   
 Osciloscopios analóxicos  N  S   

 Osciloscopios dixitais  N  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 
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Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Xeradores de BF  S  S   

 Fontes de alimentación  S  S  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación.. 

 Compoñentes e consumibles informáticos  N  S   
 Consumibles de limpeza  N  S   
 Equipamentos de almacenamento dixital e de 
reprodución de audio.  

 S  S   

 Amplificadores de baixa impedancia.   N  S   
 Etapas de potencia.  N  S   
 Caixas acústicas.   S  S   
 Estacións de mesturas.  S  N   
 Software de control e mesturas.  N  S   
 Software de edición e tratamento de sinal.   N  S   
 Equipamentos de son, amplificación e 
multimedia  para vehículos 

 N  N   

 Equipamentos para sonorización centralizada e 
distribuída.  

 N  N   

 Equipamentos de intercomunicación por BUS 
de dispersión. 

 N  S   

 Ecualizadores gráficos e paramétricos  N  S   
 Software de análise e procesamento do son.   N  S   
  Módulos de micrófonos sen fíos  N     
 Equipamentos de megafonía de seguridade e 
emerxencia. 

 N  N   

 Amplificadores de liña de 100 V.   S  S   
   Proxectores e bucinas exponenciais.  S  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, 
manuais, etc). 

 S  S   

 
Método 

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.5. Unidade didáctica 5. Montaxe de instalacións de megafonía e 
sonorización. 
4.5.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
5 Montaxe de instalacións de megafonía e sonorización 48 

 

4.5.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA4 . Monta canalizacións e cableamento de  instalacións de megafonía e sonorización aplicando técnicas 
de montaxe, con interpretación de planos e esquemas S 

 

4.5.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Medir os parámetros característicos dun sistema de sonorización. 
 Coñecer e manexar os métodos e equipamentos de comprobación 
de exposición e cobertura. 

 Realizar o procedementos de posta en servizo de instalacións de 
megafonia . 

 Elaborar a documentación de posta en servizo duna instalación de 
megafonia. 

1 Casos prácticos. 10 

 Medir os parámetros característicos dun sistema de megafonia. 
 Coñecer e manexar os métodos e equipamentos de comprobación 
de exposición e cobertura. 

 Realizar o procedementos de posta en servizo de instalacións de 
megafonia. 

 Elaborar a documentación de posta en servizo duna instalación de 
megafonia e sonorización. 

2 Actividades de e investigación e resolución 
de problemas. 10 

 Medir os parámetros característicos dun sistema de megafonia. 
 Coñecer e manexar os métodos e equipamentos de comprobación 
de exposición e cobertura. 

 Realizar o procedementos de posta en servizo de instalacións de 
megafonía. 

 Elaborar a documentación de posta en servizo duna instalación de 
megafonía. 

3 Práctica. 25 

 Medir os parámetros característicos dun sistema de megafonía. 
 Coñecer e manexar os métodos e equipamentos de comprobación 
de exposición e cobertura. 

 Realizar o procedementos de posta en servizo de instalacións de 
megafonía. 

 Elaborar a documentación de posta en servizo duna instalación de 
megafonía. 

4 Actividade de autoavaliación. 3 

 

4.5.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA4.1. Seleccionáronse  os  elementos  de montaxe  de  
canalizacións  (tubos,  cables, ancoraxes e soportes, 
etc.).  

 CA4.2. Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos 
necesarios para a montaxe.  

 CA4.3. Utilizáronse técnicas apropiadas na montaxe de 
canalizacións.  

 CA4.4. Montáronse os cadros de distribución e as caixas de 
conexión na súa localización exacta.  

 CA4.5. Tendeuse e etiquetouse o cableamento, utilizando 
códigos de catálogo.  

 CA4.6. Conectáronse os equipamentos e os elementos da 
instalación con cableamento e conectadores 
normalizados.  

 CA4.7.  Interpretouse  a  documentación  técnica  da  
instalación  (planos,  esquemas  e regulamentación, 
etc.).  

 CA4.8. Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións 
de montaxe e  tivéronse  

 en conta as normas de boas prácticas no uso da 
instrumentación e da ferramenta utilizada.. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

S  

 

4.5.e. Contidos 
Contidos 

 Selección de elementos, ferramentas e equipamentos para a montaxe.  
 Técnicas de montaxe de instalacións de megafonía en recintos interiores.  
 Técnicas específicas de montaxe en recintos exteriores.  
 Técnicas de montaxe en vehículos.  
 Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía. 

 

4.5.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Pantalla de proxección  S  S   
 Canon de vídeo  S  S   

 Ordenadores  S  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla 
de calculo, edición de esquemas) 

 S  S   

 Software para captura de esquemas e 
simulación de circuítos electrónicos 

 N  S   

 Software de visualización e analise de sinal  N  S   
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Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Polímetros dixitais  N  S   
 Osciloscopios analóxicos  N  S   

 Osciloscopios dixitais  N  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de BF  S  S   

 Fontes de alimentación  S  S  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación.. 

 Compoñentes e consumibles informáticos  N  S   
 Consumibles de limpeza  N  S   
 Equipamentos de almacenamento dixital e de 
reprodución de audio.  

 S  S   

 Amplificadores de baixa impedancia.   N  S   
 Etapas de potencia.  N  S   
 Caixas acústicas.   S  S   
 Estacións de mesturas.  S  N   
 Software de control e mesturas.  N  S   
 Software de edición e tratamento de sinal.   N  N   
 Equipamentos de son, amplificación e 
multimedia  para vehículos 

 N  N   

 Equipamentos para sonorización centralizada e 
distribuída.  

 N  S   

 Equipamentos de intercomunicación por BUS 
de dispersión. 

 N  S   

 Ecualizadores gráficos e paramétricos  N  S   
 Software de análise e procesamento do son.   N  S   
  Módulos de micrófonos sen fíos  N     
 Equipamentos de megafonía de seguridade e 
emerxencia. 

 N  S   

 Amplificadores de liña de 100 V.   S  S   
   Proxectores e bucinas exponenciais.  S  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, 
manuais, etc). 

 S  S   

 
Método 

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.6. Unidade didáctica 6. Verificación, axuste e medida dos elementos e 
dos parámetros nas instalacións de megafonía e sonorización. 
4.6.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

6 Verificación, axuste e medida dos elementos e dos parámetros nas instalación de 
megafonía e sonorización. 18 

 

4.6.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA5  Instala e configura equipamentos de megafonía e sonorización aplicando técnicas de montaxe, con 
interpretación da documentación técnica S 

 

4.6.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Realizar plans de mantemento en instalacións de megafonía e 
sonorización. 

 Manexar a documentación empregado no mantemento de instalación de 
megafonía e sonorización. 

 Coñecer os métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos. 

1 Casos prácticos. 4 

 Manexar a documentación empregado no mantemento de instalación de 
megafonía e sonorización. 

 Coñecer os métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos. 
2 Actividades de e investigación e 

resolución de problemas. 4 

 Manexar as ferramentas e instrumentos de medida empregados no 
mantemento de instalación de megafonía e sonorización. 

 Realizar plans de mantemento en instalacións de megafonía e 
sonorización. 

 Manexar a documentación empregado no mantemento de instalación de 
megafonía e sonorización. 

 Coñecer os métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos. 

3 Práctica. 5 

 Realizar plans de mantemento en instalacións de radiocomunicacións. 
 Manexar a documentación empregado no mantemento de instalación de 
megafonía e sonorización. 

 Coñecer os métodos de ampliación de dispositivos e equipamentos. 

4 Actividade de autoavaliación.  

 

4.6.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA5.1. Montáronse os equipamentos (sistemas de previo, 
microfonía, mandos, etc.) seguindo as instrucións de 
fábrica.  

 CA5.2. Montáronse e comprobáronse os equipamentos sen 
fíos.  

 CA5.3. Montáronse os difusores acústicos segundo as súas 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 

S  
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

características, para conseguir o nivel de presión 
sonora desexado.  

 CA5.4. Conectáronse os equipamentos e os elementos da 
seguindo a documentación técnica.  

 CA5.5. Realizáronse medidas dos parámetros máis 
significativos da instalación (nivel de presión sonora 
SPL, distorsións, disfonía, atenuación e 
interferencias, etc.).  

 CA5.6. Realizáronse probas funcionais e axustes en diversos 
puntos cos equipamentos correspondentes 
(ecualizadores, analizador de son, etc.).  

 CA5.7. Contrastáronse os valores obtidos cos especificados 
na documentación  técnica. 

probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

 

4.6.e. Contidos 
Contidos 

 Unidades e parámetros característicos da instalación de megafonía.  
  Instrumentos e procedementos de medida en instalacións de megafonía e sonorización: polímetro, sonómetro, analizador de 

son, rexistradores gráficos, osciloscopio, etc.  
 Axustes e posta en servizo de instalacións de megafonía e sonorización.  
  Relación entre sinal e ruído, distorsión harmónica, tempo de reverberación, coeficiente de absorción e outros parámetros. 

 

4.6.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Pantalla de proxección  S  S   
 Canon de vídeo  S  S   

 Ordenadores  S  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla 
de calculo, edición de esquemas) 

 S  S   

 Software para captura de esquemas e 
simulación de circuítos electrónicos 

 N  S   

 Software de visualización e analise de sinal  N  S   
 Polímetros dixitais  N  S   
 Osciloscopios analóxicos  N  S   

 Osciloscopios dixitais  N  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de BF  S  S   

 Fontes de alimentación  S  S  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación.. 
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Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Compoñentes e consumibles informáticos  N  S   
 Consumibles de limpeza  N  S   
 Equipamentos de almacenamento dixital e de 
reprodución de audio.  

 S  S   

 Amplificadores de baixa impedancia.   N  S   
 Etapas de potencia.  N  S   
 Caixas acústicas.   S  S   
 Estacións de mesturas.  S  N   
 Software de control e mesturas.  N  S   
 Software de edición e tratamento de sinal.   N  S   
 Equipamentos de son, amplificación e 
multimedia  para vehículos 

 N  N   

 Equipamentos para sonorización centralizada e 
distribuída.  

 N  S   

 Equipamentos de intercomunicación por BUS 
de dispersión. 

 N  S   

 Ecualizadores gráficos e paramétricos  N  S   
 Software de análise e procesamento do son.   N  S   
  Módulos de micrófonos sen fíos  N     
 Equipamentos de megafonía de seguridade e 
emerxencia. 

 N  S   

 Amplificadores de liña de 100 V.   S  S   
   Proxectores e bucinas exponenciais.  S  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, 
manuais, etc). 

 S  S   

 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.7. Unidade didáctica 7. Reparación de avarías e disfuncións en 
equipamentos e instalacións de megafonía e sonorización. 
4.7.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 

7 Reparación de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións de megafonía  
e sonorización 22 

 

4.7.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA6. Repara  avarías  e  disfuncións  en  instalacións de megafonía  e  sonorización  aplicando técnicas de 
detección, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa. S 

 

4.7.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Coñecer e aplicar adecuadamente as técnicas de mantemento correctivo en 
instalacións de megafonía e sonorización que presenta unha aviría ou 
disfunción. 

 Manexar os instrumentos e aplicar adecuadamente os procedementos de 
medida. 

 Manexar o software asociado o mantemento correctivo. 

1 Casos prácticos. 5 

 Coñecer e aplicar adecuadamente as técnicas de mantemento correctivo en 
instalacións de megafonía e sonorización que presenta unha aviría ou 
disfunción. 

2 Actividades de e investigación e 
resolución de problemas. 5 

 Coñecer e aplicar adecuadamente as técnicas de mantemento correctivo en 
instalacións de megafonía e sonorización que presenta unha aviría ou 
disfunción. 

 Manexar os instrumentos e aplicar adecuadamente os procedementos de 
medida. 

 Manexar o software asociado o mantemento correctivo. 

3 Práctica. 10 

 Coñecer e aplicar adecuadamente as técnicas de mantemento correctivo en 
instalacións de megafonía e sonorización que presenta unha aviría ou 
disfunción. 

 Manexar os instrumentos e aplicar adecuadamente os procedementos de 
medida. 

 Manexar o software asociado o mantemento correctivo. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.7.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA6.1. Definíronse os tipos das avarías máis comúns en 
instalacións de megafonía e sonorización.  

 CA6.2. Describíronse  técnicas  e utilizáronse medios  
específicos na detección  e na reparación de avarías.  

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 

S  
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA6.3. Formuláronse hipóteses das causas da avaría e a súa 
repercusión na instalación.  

 CA6.4.  Identificáronse  os  síntomas  das  avarías  ou  da  
disfunción,  e  localizouse  o subsistema, o 
equipamento ou o elemento responsable da 
disfunción.  

 CA6.5. Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os 
compoñentes causantes da avaría e restablecéronse 
as condicións de normal funcionamento do 
equipamento ou da instalación.  

 CA6.6.  Elaborouse  un  informe  das  actividades  
desenvolvidas,  dos  procedementos  utilizados e dos 
resultados obtidos. 

trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

 

4.7.e. Contidos 
Contidos 

 Tipos de mantemento en instalacións de megafonía e sonorización.  
  Manuais de mantemento e servizo.  
 Equipamentos e medios para utilizar na comprobación de avarías.  
 Normativa de  seguridade. Equipamentos e elementos de  seguridade. Medidas de protección, sinalización e seguridade.  
 Tipo de avarías en instalacións de megafonía e sonorización.  
 Ferramentas e utensilios para reparación e mantemento de instalacións de megafonía e sonorización.  
 Equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe e no mantemento de  instalacións de megafonía e sonorización.  
 Diagnóstico, localización e reparación de avarías. 

 

4.7.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Pantalla de proxección  S  S   
 Canon de vídeo  S  S   

 Ordenadores  S  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla 
de calculo, edición de esquemas) 

 S  S   

 Software para captura de esquemas e 
simulación de circuítos electrónicos 

 N  S   

 Software de visualización e analise de sinal  N  S   
 Polímetros dixitais  N  S   
 Osciloscopios analóxicos  N  S   
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Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Osciloscopios dixitais  N  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de BF  S  S   

 Fontes de alimentación  S  S  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación.. 

 Compoñentes e consumibles informáticos  N  S   
 Consumibles de limpeza  N  S   
 Equipamentos de almacenamento dixital e de 
reprodución de audio.  

 S  S   

 Amplificadores de baixa impedancia.   N  S   
 Etapas de potencia.  N  S   
 Caixas acústicas.   S  S   
 Estacións de mesturas.  S  N   
 Software de control e mesturas.  N  S   
 Software de edición e tratamento de sinal.   N  S   
 Equipamentos de son, amplificación e 
multimedia  para vehículos 

 N  S   

 Equipamentos para sonorización centralizada e 
distribuída.  

 N  S   

 Equipamentos de intercomunicación por BUS 
de dispersión. 

 N  S   

 Ecualizadores gráficos e paramétricos  N  S   
 Software de análise e procesamento do son.   N  S   
  Módulos de micrófonos sen fíos  N  S   
 Equipamentos de megafonía de seguridade e 
emerxencia. 

 N  S   

 Amplificadores de liña de 100 V.   S  S   
   Proxectores e bucinas exponenciais.  S  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, 
manuais, etc). 

 S  S   

 
Método 

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.8. Unidade didáctica 8. UD 8. Seguridade, prevención de riscos 
laborais e protección ambiental 
4.8.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
8  Seguridade, prevención de riscos laborais e protección ambiental 12 

 

4.8.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e identifica os riscos 
asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. S 

 

4.8.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar os riscos en sistemas de megafonía e sonorización. 
 Adoptar as medidas necesarios para prevención de riscos en sistemas de 
megafonía e sonorización. 

 Coñecer a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental que afecta as instalacións de megafonía e sonorización. 

1 Casos prácticos. 4 

 Identificar os riscos en sistemas de megafonía e sonorización. 
 Adoptar as medidas necesarios para prevención de riscos en sistemas de 
megafonía e sonorización. 

 Coñecer a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental que afecta as instalacións de megafonía e sonorización. 

2 Actividades de e investigación e 
resolución de problemas. 5 

 Identificar os riscos en sistemas de megafonía e sonorización. 
 Adoptar as medidas necesarios para prevención de riscos en sistemas de 
megafonía e sonorización. 

 Coñecer a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental que afecta as instalacións de megafonía e sonorización. 

3 Actividade de autoavaliación. 3 

 

4.8.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA7.1.  Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que 
supón a manipulación dos  

 materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os 
medios de transporte.  

 CA7.2. Operouse coas máquinas respectando as normas de 
seguridade.  

 CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de 
accidentes na manipulación de materiais e 
ferramentas, etc.  

 CA7.4. Describíronse os elementos de seguridade  
(proteccións, alarmas e pasos de emerxencia, etc.) 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 

S  
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

das máquinas e os equipamentos de protección  
individual  (calzado, protección ocular e 
indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de mecanizado.  

 CA7.5.  Relacionouse  a  manipulación  de  materiais,  
ferramentas  e  máquinas  coas medidas de 
seguridade e de protección persoal requiridas.  

 CA7.6. Determináronse as medidas de seguridade e de 
protección persoal que se deben adoptar na 
preparación e na execución das operacións de 
montaxe e mantemento.  

 CA7.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminación 
ambiental.  

 CA7.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa 
retirada selectiva.  

 CA7.9. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos 
equipamentos como primeiro factor de prevención 
de riscos. 

para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

 

4.8.e. Contidos 
Contidos 

 Normas de seguridade persoal e dos equipamentos en  instalacións de megafonía e sonorización.  
 Medios e equipamentos de seguridade persoal utilizados na montaxe de instalacións de megafonía e sonorización.  
 Normativa sobre instalacións de megafonía e sonorización. 

 

4.8.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Pantalla de proxección  S  S   
 Canon de vídeo  S  S   

 Ordenadores  S  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla 
de calculo, edición de esquemas) 

 S  S   

 Software para captura de esquemas e 
simulación de circuítos electrónicos 

 N  S   

 Software de visualización e analise de sinal  N  N   
 Polímetros dixitais  N  N   
 Osciloscopios analóxicos  N  N   

 Osciloscopios dixitais  N  N  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de BF  S  N   
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Recursos didácticos 

Recurso 
Existencia 

De Recurso 
(S/N) 

Necesidade 
nesta unidade 

(S/N) 
Observacións 

 Fontes de alimentación  S  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación.. 

 Compoñentes e consumibles informáticos  N  S   
 Consumibles de limpeza  N  S   
 Equipamentos de almacenamento dixital e de 
reprodución de audio.  

 S  S   

 Amplificadores de baixa impedancia.   N  N   
 Etapas de potencia.  N  N   
 Caixas acústicas.   S  N   
 Estacións de mesturas.  S  N   
 Software de control e mesturas.  N  N   
 Software de edición e tratamento de sinal.   N  N   
 Equipamentos de son, amplificación e 
multimedia  para vehículos 

 N  N   

 Equipamentos para sonorización centralizada e 
distribuída.  

 N  N   

 Equipamentos de intercomunicación por BUS 
de dispersión. 

 N  N   

 Ecualizadores gráficos e paramétricos  N  N   
 Software de análise e procesamento do son.   N  N   
  Módulos de micrófonos sen fíos  N  N   
 Equipamentos de megafonía de seguridade e 
emerxencia. 

 N  N   

 Amplificadores de liña de 100 V.   S  N   
   Proxectores e bucinas exponenciais.  S  N   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, 
manuais, etc). 

 S  S   

 
 
 
 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os 

criterios de cualificación  
 

Contidos conceptuais. 
• Adquirir e comprender os contidos conceptuais 

desenvolvidos nas unidades didácticas. 
 
 
 

• Proba escrita. 
• Apartacións feitas polo alumno na clase por 

iniciativa propia o a petición do profesor. 
• Traballos individuais e en grupo. 
• Exposición de temas. 

• Ata 5 puntos. 

Contidos procedimentais: 
• Funcionamento e organización das realizacións 

prácticas feitas polo alumno. 
• Tempo de execución das realizacións prácticas. 
• Detección e corrección das anomalías xurdidas 

nas realizacións prácticas. 
• Elección axeitada e manexo dos instrumentos de 

laboratorio, equipos informáticos e outros 
equipamentos empregados nas realizacións 
prácticas do módulo. 

• Interpretación de planos, diagramas de bloques, 
esquemas, algoritmos, etc. 

• Elaboración de Informes - Memoria. 
• Instalación, configuración, administración e 

emprego das aplicacións informáticas empregadas 
nas realizacións prácticas do módulo. 

• Identificación, busca, selección e utilización da 
información das distintas fontes. 

• Seguimento do alumno na clase. 
• Realizacións prácticas feitas polo alumno. 
• Informe - Memoria feito polo alumno. 

• Ata 4 puntos. 

Contidos actitudinais. 
• Asistencia regular e puntualidade nas clases. 
• Actitude tolerante, respecto os compañeiros e o 

profesor. 
• Respecto e organización dos materias empregados 

polo alumno nas realizacións prácticas. 
• Cumprimento das medidas de seguridade. 
• Predisposición para o traballo. 
• Desenvolvemento dentro de un grupo de traballo. 
• Autonomía e iniciativa propia ante a resolución de 

problemas e as realizacións practicas propostas na 
clase. 

• Participación activa na clase. 

• Observación do alumno na clase. 
• Rexistro de faltas a través da aplicación “Xade”. 

• Ata 1 puntos. 

• Para superar o módulo debera obterse un nota igual o superior a 5 puntos, sendo requisito imprescindible obter polo menos 2,5 
puntos nos contidos conceptuais, 2 puntos nos procedimentais, e 0,5 punto nos actitudinais. 

• O sistema de avaliación será continuo. Nas sucesivas avaliacións introduciranse mecanismos de avaliación dos contidos xa 
vistos de xeito que o alumno que aprobe a derradeira avaliación terá superado o módulo. 

• O dispoñer de unha soa liña non existe motivo para a disparidade de criterios para avaliar a un mesmo curso, polo tanto cando 
un alumno non supere un módulo será responsabilidade da xunta avaliadora a toma da decisión final. 

• Deberase avaliar a ós alumnos, a ó proceso e a ó profesor, recolléndose os acordos da xunta avaliadora na acta da sesión. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 

6.1. Procedemento para definir as actividades de recuperación 
 
• A recuperación do alumnado con partes non superadas do módulo estará en consonancia cos prazos e normas establecidas o 

amparo da lexislación educativa. Este alumnado dispoñerá dun conxunto de actividades que lles permita acadar os obxectivos  
dun xeito progresivo. 

• O profesor encargado de facer o deseño e seguimento destas actividades será o que imparta o módulo profesional no presente 
curso académico. 

• Os documentos de referencia para o deseño das actividades serán o Currículo do Ciclo, a Programación didáctica e os informes 
elaborados polo titor e o profesorado. 

 
 
 

6.2. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para 
o alumnado con perda de dereito a avaliación continua 
 
• O alumnado con perda do dereito a avaliación continua poderá recuperar o módulo mediante unha proba extraordinaria que 

combine os contidos conceptuais e procedimentais. 
• Este alumnado será informado durante o último  trimestre do lugar, partes e materiais necesarios para a realización desta proba.
• O profesor encargado de facer o deseño e avaliar a proba será o que imparta o módulo profesional durante o presente curso 

académico. 
• A ponderación dos coñecementos, procedimentos e actitudes será a mesma que a establecida para o resto das avaliacións. 
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a 

avaliación da propia práctica docente 
 

Ademais de avaliar os aprendizaxes dos alumnos, a información que proporciona la avaliación serve para que o equipo de 
profesores dispoña de información relevante co fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 
decisións o respecto. 

En relación a los procedementos e instrumentos para a avaliación da ensinanza, utilizaranse os seguintes: 
• O contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente o de outros centros. 
• A reflexión a partir da análise comparativo entre resultados esperados e os obtidos. 
• Outro elemento a considerar podería ser a información proporcionada polo titor a cada profesor acerca 

das impresións transmitidas polos alumnos nas titorías con respecto os diversos módulos. 
• Os cuestionarios contestados polos propios profesores e polos alumnos sobre asuntos que afecten a 

marcha xeral do centro e do módulo. 
 

Anexo 1 
Cuestionario anónimo a cumprimentar polos alumnos, sobre que les ha parecido a labor do profesor, así como o 
que esperaban do módulo e si este ha cuberto a súas expectativas. 
Se cumprimentara ao finalizar cada avaliación e o finalizar o curso. 

Anexo 2 Cuestionario da avaliación da unidade didáctica a cargo do alumno. 
Se cumprimentará ao finalizar cada unidade didáctica. 

Anexo 3 Cuestionario de auto avaliación do profesor a cargo do profesor. 
Se cumprimentará ao finalizar cada unidade didáctica. 

Anexo 4 Cuestionario da avaliación da programación didáctica a cargo do profesor. 
Se cumprimentara ao finalizar cada avaliación e o finalizar o curso. 

 
A intervención educativa debe ser continua e, por tanto, convén tomar datos ao largo do proceso para facer os cambios 

pertinentes en o momento adecuado. No obstante, dadas as características dos diferentes elementos do proceso e dos 
documentos en que se plasman, hai momentos especialmente indicados para recoller a información que serve de base para a 
avaliación: 
 

• A avaliación inicial o comezo do curso para situar tanto o punto de partida do grupo como do equipo 
docente, así como os recursos materiais e humanos de que dispón o centro. 

• Tras a finalización de cada unidade didáctica para tomar decisións sobre posibles cambios na propia 
unidade o seguintes. 

• Ao final do ciclo o curso, os datos tomados durante o desenvolvemento da programación permitirán 
avaliar e tomar decisións de modificación das programacións. 

 
En resumen, a avaliación do proceso de ensinanza - aprendizaxe nos vai a permitir avaliar a actividade docente, e de esta 

maneira poder mellorar aqueles aspectos que sexan deficientes o no acaden as expectativas desexadas. 
Todo esto nos axudará a mellorar a programación para o curso seguinte e solucionar aquelas deficiencias que puidera ter 

esta. 
 
 



37 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Instalacións de Megafonía e Sonorización 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

 
8. Medidas de atención á diversidade 

 

8.1. Procedemento para a realización da avaliación inicial 
 
Consistirá nunha proba de coñecementos xerais  que servirán de ferramentas para o desenbolvemento  das unidades didácticas e 
prácticas programadas. 
 
 
 
 

 
 

8.2. Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda 
globalmente aos obxectivos programados 

A programación está elaborada para un grupo de alumnos/as, onde a maior diferencia son os estudos cursados con 
anterioridade. A atención pode ser tan diversa que para cada caso adoptaranse distintas medidas especiais en función das 
necesidades e da situación concreta de cada alumno/a. 

Dentro do desenvolvemento didáctico deste módulo profesional aplicaranse as medidas necesarias para dar resposta o 
alumnado con necesidades educativas específicas, sempre contando co o apoio do Departamento de Orientación do Instituto. 
 
Alumnos/as con dificultade de aprendizaxe 

Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe se lles tratará de orientar cara a realización das actividades máis 
básicas que cumpran cos obxectivos mínimos marcados para o módulo. Se lles proporcionará información de apoio adecuada a 
seu nivel. 
 
Alumnos/as con discapacidade física 

Con respecto os alumnos/as que presenten algunha discapacidade física segundo sexa esta temporal ou permanente actuarase 
de diferente forma. Para las discapacidades físicas permanentes realizaranse as Adaptacións de Acceso o Currículo que sexan 
oportunas, baseadas na adaptación dos espacios, aspectos físicos, equipamentos e recursos. No caso de discapacidades físicas 
temporais realizarase a adaptación que se considere mais adecuada para cada caso particular durante o tempo que dure a 
discapacidade. 
 
Alumnos/as estranxeiros 

No caso de alumnos/as estranxeiros con problemas de comunicación asociados a linguaxe realizaranse Adaptacións de 
Acceso o Currículo baseadas fundamentalmente nos aspectos relativos a organización dos recursos humanos e na adaptación dos 
recursos didácticos. 
 
Alumnos/as con problemas de inserción social ou trastorno de personalidade 

No caso de alumnos/as que presenten problemas de inserción social e para os que manifesten trastornos de personalidade ou 
conducta  realizaranse Adaptacións de Acceso o Currículo oportunas, principalmente enfocadas cara a organización dos recursos 
humanos. 
 
Alumnos/as con necesidades educativas específicas 

Para os alumnos/as con necesidades educativas específicas realizaranse Adaptacións Curriculares, estas poderán ser 
significativas ou non significativas dependendo da gravidade das necesidades educativas especiais do/a alumno/a. As 
adaptacións curriculares destes alumnos/as realizaranse sempre de acordo co a avaliación psicopedagóxica do/a alumno/a e 
tendendo presentes tanto os obxectivos xerais do ciclo como a obtención dun nivel suficiente nos obxectivos xerais do módulo. 
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9. Aspectos transversais 

 

9.1. Programación da educación en valores 
E importante destacar que con este módulo non só se pretende acadar as capacidades ou obxectivos anteriormente expostos, 

sino que ademais estableceremos obxectivos en relación cos temas transversais, co uso adecuado das tecnoloxías da información 
e comunicación, e coa prevención de riscos laborais derivados do exercicio profesional. 
 
Temas transversais 

Si temos en conta que co centro educativo non so sirve a fines individuais, sino tamén a fines sociais, e que prepara para 
vivir como adultos responsables os xoves, entendemos perfectamente que se aborden xunto a temas formativos - científicos, 
temas transversais que den resposta a outras necesidades básicas, referidas principalmente a valores, ideoloxías, modos, etc. Por 
elo, establecemos o seguinte obxectivo para noso módulo profesional: 

 
“Resolve los conflictos mediante o diálogo, sendo transixentes e aceptando as ideas dos demais como bases dunha 
convivencia en paz, así como respectar a todas  as persoas sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou 
as  súas crenzas.” 

 
Ademais dos contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais, encontramos os contidos transversais, que están 

constituídos por un conxunto de contidos de especial relevancia para o desenvolvemento da sociedade. Sen embargo, estes 
contidos no se inclúen no currículo ni como módulos ni como bloques de contido, polo que debe planificarse o seu tratamento a 
través dos diferentes módulos profesionais do ciclo formativo. Relación de temas transversais: 

 
Educación moral e cívica. 
Educación par a paz. 
Educación para la igualdade de oportunidades de ambos sexos. 
Educación ambiental. 
Educación Sexual. 
Educación vial. 
Educación do Consumidor. 
Educación para ol ocio. 
Educación para a saúde. 

 
Os contidos curriculares dos temas transversais se desenvolveran o largo de todas e cada unha das unidades didácticas. 
 

Uso das tecnoloxías da información e comunicación 
De igual modo, e posto que hoxe en día nos encontramos inmersos na era da sociedade da información, non debemos 

descoidar o uso que o alumnado pode facer das tecnoloxías dispoñibles para a búsqueda e comunicación da información. Por 
elo, establecemos os seguintes obxectivos relacionados co uso adecuado das tecnoloxías da información e comunicación para o 
módulo profesional: 

 
“ Utilizar satisfactoriamente as diferentes ferramentas e técnicas propias das tecnoloxías da información e 
comunicación para a busca da información, discriminando e contrastando a veracidade e corrección da 
información obtida.” 

 
Ademais, estes contidos novamente se desenvolveran a o largo de todas e cada unha das unidades didácticas. 

 
Prevención de riscos laborais 

Por último, e dado que a finalidade última de o ciclo formativo e formar profesionais que poidan incorporarse directamente o 
mundo laboral, e necesario que o noso alumnado coñeza os riscos laborais propios da  súa profesión. Concretamente en este 
módulo os riscos laborais máis importantes están directamente relacionados tanto con unha mala organización do posto de 
traballo como con unha mala ergonomía no mesmo, ademais ten unha especial relevancia todos os riscos derivados da 
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exposición as ondas electromagnéticas e o traballo en altura. Es por elo, que estableceremos en o módulo profesional o seguinte 
obxectivo: 

 
Coñecer e respectar as principais normas de prevención de riscos  laborais no posto de traballo. 

 
Estes contidos vanse a secuenciar de maneira transversal o largo do módulo profesional, de forma que a  finalización do 

mesmo se desenvolvesen completamente. 
 
 

9.2. Actividades complementarias e extraescolares 
Este apartado se integra na programación do ciclo de forma global para todos os módulos formativos, polo que e preciso ver 

o apartado corresponde da programación onde se desenvolve o mesmo. 
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